โปรแกรม แพคเกจ พัก Disney's Hollywood Hotel 3วัน 2คืน ( พักทีด่ สิ นีย์ Hollywood 2 คืน )
ราคาเริ่มต้ น (บาท) 15,900
เดินทาง 10 ก.พ. – 30 มิ.ย.62
สายการบิน HONG KONG AIRLINES
แพคเกจเดินทาง 2ท่ านขึน้ ไป
*จองได้ ต้งั แต่ 18-30 ม.ค.62*
Disney's Hollywood Hotel 2 คืน
ทีพ่ กั
รถรับ-ส่ ง ไม่มีรถรับส่ง ในกรณี ลูกค้ำต้องกำรรถ *ติดต่อกับทำงเจ้ำหน้ำที่
อาหาร รำคำนี้ไม่รวมอำหำร *ซื้อเพิ่มอำหำรรบกวนติดต่อกับทำงเจ้ำหน้ำที่
Hong Kong Airlines HX
ขำไป
HX768
กรุ งเทพ (BKK) - ฮ่องกง (HKG)
08.45-12.40 น.
ขำกลับ
HX761
ฮ่องกง (HKG) - กรุ งเทพ (BKK)
21.45 - 23.55น.
*สำหรับสำยกำรบินฮ่องกงแอร์ไลน์มีอีกหลำยเวลำเที่ยวบินให้ท่ำนเลือก สำหรับเวลำที่แสดงเป็ นเพียงบำงส่วนเท่ำนั้น*
*หำกท่ำนต้องกำรเปลี่ยนเป็ นสำยกำรบิน Cathay Pacific หรื อสำยกำรบินอื่นสำมำรถสอบถำมรำคำได้จำกเจ้ำหน้ำที่*

วันแรก
05.30 น.

08.45 น.
12.40 น.

กรุ งเทพฯ – ฮ่ องกง – Disney’s Hollywood Hotel (-/-/-)
ณ สนำมบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออก ชั้น 4 ประตู 5 เคำน์เตอร์ K สำยกำรบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ Economy Class (HX)
กรุ ณำถึงสนำมบินก่อนกำรเดินทำง 2-3 ชัว่ โมง

ออกเดินทำงสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ เที่ยวบิน HX768
ถึงสนำมบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง *ไม่มีรถรับส่ งนะคะ
ที่พกั โรงแรมดิสนีย์ ฮอลิวดู ส์ *ท่านสามารถฝากกระเป๋ าไว้ ที่ล็อบบี ้ของโรงแรม และใช้ บริ การรถ Shuttle Bus ของโรงแรม เพื่อเดิน
ทางเข้ าสู่ ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่** รวมบัตรเครื่ องเล่นแบบ 2 วัน สามารถเล่นเครื่ องเล่นได้ อย่างจุใจ
ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินไปกับนานาเครื่ องเล่นหลากหลายชนิด ทัง้ 7 โซน Main Street , USA , Fantasyland , Adventure land ,
Tomorrow land , Grizzly Gulch และ ที่ดนิ ของ Toy Story ทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม อาทิ การนัง่ รถไฟไอน ้าโบราณเพื่อชมรอบ
สวนสนุก, ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ ตนู จากดิสนีย์, นัง่ รถไฟเหาะที่ SPACE-MOUNTAIN, ชมภาพยนตร์ การ์ ตนู สามมิตทิ ี่
MICKEY’S PHILHAR MAGIC, ชมละครเพลงพร้ อมแสง สี เสียงอันตระการตาที่ FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภัยไป
กับการล่องเรื อเข้ าไปในป่ าดงดิบที่ RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE , หุบเขากริ ซลีย์หมีใหญ่ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน

กับ Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเล่นในสวนหลังบ้ านของ Andy เพลิดเพลินกับของเล่นและกิจกรรมมากมายใน
โซน Toy Story Land .

ห้ ามพลาด!! หนึง่ ในซุปเปอร์ ฮีโร่ ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ คนหนึง่ ของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเราเพลิดเพลินไปกับโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจของ
สตาร์ ค อินดัสตรี !้ เชิญพบกับนวัตกรรมล่าสุดของสตาร์ คด้ วยตาของคุณเอง ชมชุด Iron Man MARK III ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของไอ
ร่ อนแมนได้ อย่างใกล้ ชิดเตาปฏิกรณ์อาร์ คและผลงานชิ ้นเอกด้ านเทคโนโลยีล่าสุด Iron Wing ยานต้ านแรงโน้ มถ่วง
อาหารเช้ า, อาหารกลางวัน และ อาหารค่าไม่รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว เพื่อให้ ท่านได้
เพลิดเพลินเต็มที่กบั เครื่ องเล่นนานาชนิด
ท่านสามารถทานอาหารได้ สะดวกสบายกับร้ านอาหาร และภัตตาคารมากมายภายในดิสนีย์แลนด์

พักที่

วันทีส่ อง

พักที่ Disney’s Hollywood Hotel www.hongkongdisneyland.com/hotels/disneys-hollywood-hotel/
สวนสนุกฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์
(-/-/-)
*ท่ำนสำมำรถใช้บริ กำรรถ Shuttle Bus ของโรงแรม เพื่อเดินทำงเข้ำสู่ ดิสนียแ์ ลนด์ฮ่องกง อำณำจักรสวนสนุกอันยิง่ ใหญ่*
เข้ำสู่ อำณำจักรแห่งเวทย์มนตร์ ที่ได้รับแรงบันดำลใจจำกเทพนิยำยในฝัน และสำรวจดินแดนทั้ง 7 แห่ง ที่เต็มไปด้วยมนตร์ มำยำ
ควำมสวยงำม ควำมตื่นเต้น กำรสำรวจ และตัวละครของดิสนีย ์ หำกท่ำนพลำดควำมสนุกจำกวันแรก ท่ำนสำมำรถสำนต่อควำมสนุก
ได้ที่ ดิสนียแ์ ลนด์ อีก 1วัน บัตรดิสนียแ์ ลนด์ยงั คงเข้ำใช้บริ กำรได้อีก 1 วัน ใครที่ลืมซื้อของฝำก ก็อย่ำลืมเข้ำไปช้อปปิ้ ง
ร้ำนค้ำทัว่ ไปของมำร์ต้ ี ,แอนดี้ส์ ทอย บ็อกซ์ , เซ็นเตอร์ สตรี ท บูติก,เมน สตรี ท เอ็มโพเรี ยม,EXPO SHOP

*หำกท่ำนเพลิดเพลินกับสวนสนุกแล้ว ขำกลับโรงแรม ท่ำนสำมำรถไปยังจุดบริ กำรรับรถ Shuttle Bus เพื่อเข้ำสู่ ที่พกั

ทีพ่ กั

พักที่ Disney’s Hollywood Hotel www.hongkongdisneyland.com/hotels/disneys-hollywood-hotel/

วันทีส่ าม

21.45 น.

23.55 น.

เลือกทากิจกรรมต่ างๆภายในโรงแรม – กรุ งเทพฯ

(-/-/-)

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งอานวยความสะดวกของโรงแรมทัง้ 3 แห่ง และ เลือกทากิจกรรมสันทนาการตามความสนใจ โดยไม่มี
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม เช่น
-ฝึ กไทเก็กกับมาสเตอร์ ก๊ ฟู ฟี่ ช่วงเช้ า
-การผจญภัยริ มสระน ้าของนักสารวจ
-ตามหามิกกี ้ที่ซอ่ นอยู่
-กิจกรรมงานฝี มือสไตล์ดสิ นีย์ที่เป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละโรงแรม
*อาหารเช้ า, อาหารกลางวัน และ อาหารค่าไม่รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว เพื่อให้ ท่านได้
เพลิดเพลินเต็มที่กบั เครื่ องเล่นนานาชนิด
ท่านสามารถทานอาหารได้ สะดวกสบายกับร้ านอาหาร
และภัตตาคารมากมายภายในดิสนีย์แลนด์
ออกเดินทำงกลับสู่ กรุ งเทพ ฯ โดย สำยกำรบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761หรื อไฟล์ที่ท่ำนเลือก บริ กำรอำหำรและเครื่ องดื่ม
บนเครื่ อง

เดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภำพ.............พร้อมควำมประทับใจ

 ราคาสาหรับการซื้อเพิม่
รถรับส่งแบบส่วนตัว Toyata Vellfire 4-6 ที่นงั่ เที่ยวละ 3,500 บำท

 ราคาอาหารเช้ า
Disney’s Hollywood Hotel : ผู้ใหญ่ 1,100 บำท/คน/วัน : เด็ก 3-11 ปี -800 บำท/คน/วัน
(เด็กทำรก – 3 ขวบ ฟรี )

อัตรานีร้ วม

อัตรานีไ้ ม่รวม

•ตัว๋ เครื่ องบิน สำยกำรบินฮ่องกง แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด ไป-กลับ
รวมภำษีสนำมบินไทยและฮ่องกง (น้ ำหนักสัมภำระ สำยกำรบิน
ฮ่องกง แอร์ไลน์ 20 kg)
• โรงแรมในดิสนียแ์ ลนด์ 2 คืน พักห้องละ 2-4 ท่ำน
• บัตรเครื่ องเล่น แบบ 2 วัน

1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ อำทิ ค่ำทำหนังสื อเดินทำง, ค่ำโทรศัพท์ ค่ำ
ซักรี ดเสื้ อผ้ำ ค่ำมินิบำร์ในห้อง รวมถึงค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่ม
นอกเหนือรำยกำร (หำกต้องกำรสัง่ เพิ่มกรุ ณำแจ้งหัวหน้ำทัวร์ แล้วจ่ำย
เพิ่มเองต่ำงหำก)
2. ค่ำสัมภำระที่หนักเกินสำยกำรบินกำหนด
3. ค่ำทำหนังสื อเดินทำง
4. ค่ำวีซ่ำสำหรับพำสปอร์ ตต่ำงชำติหรื อต่ำงด้ำว
5. ค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%(คิดคำนวณจำกค่ำบริ กำร กรณี ตอ้ งกำรใบกำ
6. แพคเกจนี้ ไม่รวมประกันกำรเดินทำง (หำกต้องกำรซื้ อเพิ่มกรุ ณำ
ติดต่อเจ้ำหน้ำที่)
7. รำคำนี้ ไม่รวม รถรับส่ง
8. ไม่รวมอำหำรกับภำษี ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% (คำนวณจำกค่ำบริ กำร)

เงื่อนไขการให้ บริการและการยกเลิก สาหรับแพคเกจทัวร์

หมายเหตุ

1. กรุ ณำชำระค่ำบริ กำรเต็มจำนวนเนื่องจำกแพคเกจทัวร์ ทำง
บริ ษทั ต้องทำกำรออกตัว๋ เครื่ องบินและทำกำรันตีห้อง
2. เงื่อนไขกำรยกเลิก
2.1ยกเลิกก่อนเดินทำงกรณี ตวั๋ ได้มีกำรออกตัว๋ ไปแล้วเงื่อนไข
เป็ นไปตำมที่สำยกำรบินกำหนด
2.2 2.3ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-15 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืน
เงินมัดจำทุกกรณี ยกเว้นกรณี หำคนมำเดินทำงแทนได้ และต้องมี
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมกรณี ตวั๋ เครื่ องบิน/ตัว๋ เรื อ ได้ทำกำรออกแล้วและ
ต้องทำกำรแก้ไขชื่ อหรื อเงื่อนไขเป็ นไปตำมชนิ ดของตัว๋ เครื่ องบิน
หรื อตัว๋ เรื อหรื อเงื่อนไขของทำงโรงแรมเป็ นต้น
3. เมื่อท่ำนออกเดินทำงแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริ กำรรำยกำรใด
รำยกำรหนึ่ ง หรื อไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิ ทธิ์ไม่อำจ
เรี ยกร้องค่ำบริ กำร และเงินมัดจำคืนได้ ไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

1.บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำโดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำ ในกรณี ที่มีกำรขึ้นลงของเงินตรำต่ำงประเทศและจำก
กำรปรับขึ้นค่ำน้ ำมันของสำยกำรบิน
2.รำยกำรท่องเที่ยวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมทั้งนี้
จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
3.บริ ษทั ฯเป็ นเพียงตัวแทนสำยกำรบิน, โรงแรม, ภัตตำคำร หรื ออื่นๆ
ไม่อำจจะรับผิดชอบต่อปัญหำ นัดหยุดงำน กำรเมือง ควำมล่ำช้ำ
กำรจรำจร หรื อภัยธรรมชำติ แต่ยงั คงรักษำมำตรฐำนกำรบริ กำรที่ดี
เพื่อให้ท่ำนเกิดประโยชน์และควำมสุขในกำรท่องเที่ยว กำรยกเลิก
เที่ยวบิน หรื อควำมผิดพลำดของสำยกำรบิน แต่ทำงบริ ษทั จะแก้ไขให้
ดีที่สุด
4.หำกเกิดกรณี ทรัพย์สินหรื อเอกสำรส่ วนตัวสู ญหำยซึ่งจะมีผลในกำร
เดินทำงของคณะทัวร์ หรื อคณะที่สูญหำยให้ถือเป็ นควำมรับผิดชอบ
ส่วนบุคคล

5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุ งเทพ และในต่ำงประเทศ
ปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรื อเข้ำประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริ กำรไม่ว่ำกรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. หนังสื อเดินทำงต้องมีอำยุใช้งำน ไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน และบริ ษทั
รับเฉพำะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น (หนังสื อ
เดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ 6เดือน บริ ษทั ไม่
รับผิดชอบหำกไม่เหลือถึงและไม่สำมำรถเดินทำงได้)
7. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนผ่ำนตัวแทน
บริ ษทั ฯหรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯทำงบริ ษทั จะถือว่ำท่ำน
ได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆที่ได้ระบุไว้ขำ้ งต้นแล้วทั้งหมด
8. ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเงื่อนไขกำรเดินทำงอย่ำงถ่องแท้
จนเป็ นที่พอใจแล้วจึงวำงมัดจำ
9.กรณี ไปซิต้ ีทวั ร์มีกำรลงร้ ำนฮ่องกงจิวเวลลี่หำกลูกค้ำไม่ตอ้ งกำร
เข้ำไปชมสิ นค้ำในร้ำน ขอสงวนสิ ทธ์ในกำรเก็บค่ำบริ กำรเพิ่มท่ำน
ละ 2,500บำท เนื่ องจำกทำงร้ำนเป็ นส่ วนหนึ่งในกำรช่วยค่ำรถ
ให้กบั ทำงทัวร์ เพื่อที่ตอ้ งกำรให้นำลูกค้ำไปเลือกซื้อหรื อชมสิ นค้ำ
สำหรับกำรซื้อสิ นค้ำไม่มีกำรบังคับซื้ อแต่อย่ำงใด

5.บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดและโปรแกรม
ทัวร์ตำมควำมจำเป็ น และเหมำะสม
6.บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบจำกเหตุอนั เนื่ อง มำจำกภัย
จลำจล ประท้วง ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง
7.***ในกรณี ที่ลูกค้ำจองทัวร์ และชำระค่ำมัดจำแล้ว ถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริ ษทั แจ้งข้ำงต้น**
8. หลังจำกออกตัว๋ แล้ว ไม่สำมำรถขอคืนเงินใดๆได้ในทุกกรณี

